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FÖRORD

Föreliggande undersökning bestårav två delar, dels en

litteraturstudie, dels förförsök på laboratorium, Under-

sökningen har gjorts för institutets egna FoU-medel.

Litteraturstudien har gjorts av undertecknad, labora-

torieförsöken huvudsakligen av Lars Bünsow. Undersök-

ningen av tjallyftning har gjorts av Lars Stenberg.

Peet Höbeda
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SLAGG FRÅN FÖRBRÄNNING AV HUSHÅLLSAVFALL SOM VÄGMATERIAL

A. Litteraturstudie

B. Orienterande laboratorieförsök

av Peet Höbeda och Lars Bünsow

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)

581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Lämpligheten hos slagg från förbränning av hushållsav_

fall som vägmaterial har utretts genom en litteratur-

studie. De vägtekniska egenskaperna och användningen

av slaggen i olika väglager diskuteras.

Laboratorieförsök har gjorts med två slagger, som legat

olika tid i upplag, och dessutom flygaska. Slaggerna är

starkt hygroskopiska och har höga glödgningsförluster.

De är välgraderade och föga tjällyftningsbenägna. Någon

utpräglad Optimal vattenkvot har ej framkommit vid pack-

ningsförsök. Bestämning av Eumodul enligt SEBnmetoden

visar att slaggens bärighet starkt påverkas av vatten-

kvoten. Slaggen har dock en viss bindande förmåga, vil-

ket gör att bärigheten hos det packade materialet ökar

vid lagring, dock inom ett ganska snävt vattenkvotsin"

tervall. Provkroppar som tillverkats för undersökning

av tryckhållfastheten sprack sönder p g a vissa sväl-

lande beståndsdelar i slaggen.

Försök har gjorts att stabilisera slagg med cement resp

kalk. Beståndsdelar i slaggen motverkar dock cementets

hydratisering. Bättre resultat erhölls med kalk även

om dessa provkroppar tenderade att spricka sönder.

Åldrad slagg har bättre vägtekniska egenskaper än färsk,

varför lagring bör ske i upplag före användning. Slaggen

bör användas i väldränerade lägen under tät beläggning.

(Utläggning vid stark nederbörd måste undvikas.) Mate-
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rialet lämpar sig för bankfyllnad och de bättre kvali-

teterna också i förstärkningslager för icke alltför

tungt trafikerade vägar. Kalkstabiliserat material kan

eventuellt användas i bärlager, men åtgärder måste san-

nolikt vidtas för att undvika svällningsskador på asw

faltbeläggning.

Vägförsök erfordras för att ytterligare klarlägga slagg*

ens andvändbarhet i vägsammanhang. Materialets kvalitet

kan förbättras genom åtgärder som effektivare förbrän*

ning, bortseparation av metaller och bortsiktning av

grova beståndsdelar.
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Incinerator Residues as Road Materials
A. Stydy of Literature
B. Introductory Laboratory Tests

S UMMARY

The suitability of incinerator residues as road

materials has been investigated by studying the

literature of the subject. The properties of residues

as road materials and the use of residues in different

road layers are discussed.

Laboratory tests were made with two residues which were

stored for different periods of time, and, in addition,

with fly-ash. The residues are highly hygroscopic and

have heavy losses on ignition. They are well graded and

only slightly frost susceptible. No pronounced optimum

moisture content was found in making compaction tests.

Determination of the resilient modulus in accordance

with the SEB-method shows that the bearing capacity of

the residues is strongly influenced by the moisture

content. However, the residues have a certain amount of

binding ability, which causes the bearing capacity of

the compacted material to increase when stored, but

within a fairly limited moisture content interval. The

test cylinders made to investigate the compressive

strength burst because of certain swelling components

in the residues.

Attempts were made to stabilize residues with cement

and lime respectively. Components in the residues

counteract, however, the hydration of the cement.

Better results were obtained with lime in spite of the

fact that these test cylinders had a tendency to burst.

Stockpiled and aged residues have better properties as

road materials than fresh, so they should be stored
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before use. The residues should be used in well-drained

locations below impermeable surfacihgs. (Laying ope*

rations in heavy rain should be avoided.) The material

is suitable for use in embahkments and the well-burnt

materials also for use in subbases in roads that do not

carry too heavy traffic. Material stabilized with lime

may possibly be developed for use in bases, but measures

would probably have to be taken to avoid damage to the

asphaltic surfacihg caused by swelling.

Road tests are required to demonstrate the use of

incinerator residues as road materials. The quality of

the material can be improved by taking such measures as

more effective combustioh, separation of metals and

other coarse components.



1. INLEDNING

Då resterna från förbränning av hushållsavfall - i

fortsättningen benämnda endast slagg - utgör ett ovan-

ligt material med okända egenskaper, har förutom labo-

ratorieförsök en översiktlig litteraturstudie ansetts

nödvändig. Variabiliteten hos slaggen gör att littera*

turuppgifter får tolkas med försiktighet. Intresse för

materialet har främst visats i vissa tättbefolkade län-

der med brist på naturmaterial. I Västtyskland används

t ex hälften av producerad slagg till vägändamål, mes-

tadels i ringa trafikerade, sekundära vägar (OECD 1977).

Slagg från pyrolysanläggningar behandlas icke i redo

görelsen. Ställning tas icke heller till miljöproblem

vid användning av slagg.

2. BESTÅNDSDELAR I SLAGG

Sammansättningen hos icke förbränt svenskt, amerikanskt

och engelskt hushållsavfall ges i tabeller 1, 2 och 3.

Variationerna kan vara tämligen stora, även inom samma

land. En klassficering av slagg från amerikanska för-

bränningsanläggningar ges i tabell 4. Olika ugnstyper

producerar slagg med olika egenskaper. Vid förbrän-

ningen sker en avsevärd vikt- och volymminskning och

resterande beståndsdelar, som metaller, glas m m, blir

starkt anrikade.

Undersökningen av de olika komponenterna i slagg från

England och USA redovisas i tabeller 3, 5 och 6. In-

verkan av förbränning framgår av tabeller 4 och 6. Vid

många anläggningar avskiljs också järnskrot på magne*

tisk väg (jfr tabell 2), varvid de vägtekniska egen-

skaperna (mom 4) förbättras. Slagg som genomgått sådan
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process innehåller dock fortfarande 4-7 vikt% järn

(Kroonder och Wilms 1977).

3. KEMISK SAMMANSÄTTNING OCH RISK FÖR URLAKNING

Kemiska analyser för slagger från England, Schweiz och

Frankrike ges i tabeller 7 och 8. Schaden (1977) på-

pekar att det kan vara skillnad på sammansättningen un-

der olika årstider. Den varierar i olika fraktioner av

slaggen. Kisel och natrium (huvudsakligen från glas)

samt järn och andra ferrometaller är således anrikade

i det grova materialet (jfr tabell 7). Påpekas bör att

i vissa fall blandas den bildade flygaskan (i regel

ca 10 vikt%) med slaggen.

Vissa beståndsdelar i slaggen kan vara skadliga i

byggnadssammanhang. Sulfathalten (0,5-1,36 % har an-

givits) gör slaggen aggressiv mot betong, även om de

höga püuvärdena (variationer mellan 7,6 och 12,9 har

redovisats) kan lindra angreppet. Järnskrot rostar un_

der fördubbling av volymen, vilket kan förorsaka sväll-

ningsfenomen i väglager av slagg. Metalliskt aluminium

påverkas av baser och syror samt kan vid stabilisering

av slagg med kalk eller cement reagera under vätgas-

bildning och volymökning. Schaden (1977) påpekar dock

att enstaka svällande partiklar ofta förorsakar skön-

hetsfel utan att direkt nedsätta den bärande förmågan

hos konstruktionen. Ofta finns det också tillräckligt

med hålrum i t ex ett väglager så att svällningen kan

upptagas utan skador. Hirt (1978) påstår att finandelen

hos schweizisk slagg (jfr tabell 6) har nära cement"

sammansättning, vilket ger upphov till en viss hydrau-

lisk bindning som kan tillgodogöras vid användning av

slagg som vägmaterial (jfr mom 4.6). Den schweiziska

slaggen verkar vara relativt basisk (har högre CaO-

halt än normalt).
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Slaggen innehåller vattenlösliga beståndsdelar, enligt

Schoenberger och Purdom (1968) i en halt av 4,75 -

5,75 % av torrvikten. En del av dessa är hälso- och

miljöfarliga. Bauchard (1977) påpekar dock att de

skadliga egenskaperna hos slagg är föga kända. Exempel

på skadefall har ej rapporterats. Utlösningshastighe*

ten av ett visst element bestäms av olika faktorer,

t ex tid, vattenkvantitet, vattenkvalitet, permeabili-

tet m m. Walter (1976) nämner att halten tungmetaller

försvårat slagganvändning, t ex har Pennsylvanias na-

turvårdsmyndigheter förbjudit materialet. Enligt

Collins m fl (1977) är de skadliga beståndsdelarna i

regel anrikade i slaggens finfraktion och kemisk ana-

lys bör därför lämpligen göras på material < 2,0 mm.

Halter av kadmium, brom, bly, kvicksilver, selen och

zink undersöks genom atomabsorption, arsenik däremot

genom kolorimetrisk analys. Halten av bly eller zink

får ej överskrida 1 %, de andra elementen ej 0,1 %.

Om dessa överskrids bör lakningsförsök göras och lak-

vattnet jämföras med US Public Health Services dricks"

vattenstandard.

Collins (1977) beskriver lakningsförsök (skakning un-

der 48 timmar) enligt Pennsylvania Department of

Environment. Även cement- och bitumenstabiliserad

slagg undersöktes. Tabell 9 visar resultatet i jäm-

förelse med tidigare nämnda dricksvattenstandard. Vid

icke stabiliserat material är innehållet av bl a kad-

mium, sulfat och klorid högre än tillåtet enligt

standard. Det kan därför vara nödvändigt att förhindra

att grundvatten infiltrerar väglager byggda av slagg.

Stabilisering med asfalt eller cement innebar dock på-

tagligt mindre urlakningsrisk. Ungefär samma resultat

erhölls med såväl välbränd som intermediärt bränd

slagg (jfr mom 4.2).
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Samma typ av lakningsförsök har gjorts av Maynard (1977)

med slagg frpn Chicago. Kemisk analys av lakvattnet jäm"

fördes med grundvattenanalys och dricksvattenstandard

(tabell 10). Urlakningen skedde snabbt i början för att

tämligen snart avtaga, i princip enligt figur 1. Fält*

försök har även gjorts, varvid urlakningen genom neder-

börd och konstgjord bevattning från en ca 0,9 m tjock

slaggfyllning studerades. Graderingen hos slaggen anges

icke, däremot permeabilitetskoefficienten till

5 ' 10_5 cm/sek. Urlakningen var mest markant i början

och avtog med tiden. En viss överensstämmelse erhölls

med laboratorieförsöket. Det anses att lakvatten från

slagg icke får komma in i vattentäkt.

Schwab (1978) beskriver urlakningen från en traktor-

packad provfyllning av ca 1,2 m höjd i Wien. Finmate*

rialhalten var låg i slaggen (ca 3 % <0,06 mm) och per"

meabilitetskoefficienten 3 - 10_-3 cm/sek. Det anses att

risken för urlakning är liten så länge slaggen ligger

ovanför grundvattenytan.

Schaden (1977) omnämner i korthet ett provvägsförsök i

österrike. Ett system provtagningsrör inbyggdes i för-

stärkningslagret, bestående av slagg, för vattenprov.

Det framkom att endast obetydligt med vatten trängde

igenom slagglagret. De lösta salterna absorberades även

mycket snabbt av undergrundsjordarten. prvärdet hos

lakvattnet var >1O och det anses att sjukdomsalstrande

bakterier icke kan existera i sådan miljö. Själva ut-

läggningen av slaggen utgör enligt Schaden det mest

kritiska stadiet vid slagganvändning; konstruktionen

tätas senare genom beläggning och bärlager. Bauchard

(1977) påpekar också att slagg icke bör levereras vid

alltför hög vattenkvot för att undvika vattenförore-

ningar. Vattenkvoten bör vara högst 3 % högre än den

optimala (jfr mom 4.5).
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Vølund A/S i Danmark (jfr mom 7) redoVisar fullskale-

försök med slagg som lades i en 2-3 m djup grop vars

botten först förseglats med plastduk. Slaggens egen-

skaper, gradering m m redovisas icke. Lakvattnet till-

varatogs och analyserades under en tid av 27 månader.

Koncentrationen av makrojoner (kalcium, natrium, sulfat,

klorid) var av samma storleksordning som havsvatten.

Koncentrationen av spårmetaller (också tungmetaller)

höll sig under lägre nivå än i dricksvatten. Den ringa

urlakningen ansågs bero på slaggens höga pH-värde (9-11).

Det beräknades t o m att det tillfördes större mängder

bly, zink, järn och mangan genom nederbörd än det ut-

löstes från slaggen.

Riktlinjer för användning av slagg i förstärkningslager

har publicerats i Schweiz (Deriaz 1975). Hänsyn tas där-

vid till de lokala hydrologiska förhållandena (jfr ta-

bell 1).

4. VÃGTEKNISKA EGENSKAPER

4.1 Variabilitet

 

Den mycket varierande sammansättningen hos slagg från

förbränningsanläggningar försvårar i hög grad vägtek-

niska undersökningar. Driftstörningar m m kan göra att

halten icke förbränt material kommer att variera. Skill-

nader kan även finnas vid olika årstider. Schaden (l977)

påpekar t ex att slagg från Wien vintertid innehåller

hög halt av kiselsyra, sannolikt beroende på koleld-

ningen av bostäder. Kroonder och Wilms (1977) redovisar

dels spridningen hos slaggprov från olika holländska

anläggningar, dels den hos slagg från Amsterdam, produ-

cerad åren 1974-1976 (figur 2). Roe (1976) har funnit

ganska stora variationer i graderingen och sammansätt-

ningen hos slagger från engelska förbränningsanlägg-

ningar. Variationen var däremot ganska liten vid prov-
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tagningar från samma anläggning. Figur 3 Visar resul"

tatet av provtagningar, dels en gång i veckan, dels med

mycket långa mellanrum. DGI (1975) har undersökt prov

av dansk slagg, producerad vid en och samma anläggning

åren 1972-1975 utan att finna större skillnader. Enligt

Kroonder och Wilms (1977) varierar främst materialet

>2 mm mellan olika holländska anläggningar, medan fin-

andelen är relativt konstant.

Halten av de olika komponenterna med olika kompaktdensi-

tet varierar med fraktionsstorleken. Schwab (1975) har

t ex bestämt den genomsnittliga kompaktdensiteten hos

slagg från Wien till 2,70 g/cm3, efter bortsortering av

metaller till 2,47 g/cmB. Den öpackade skrymdensiteten

hos dåligt bränd, amerikansk slagg anges till 0,64 -

0,80 ton/m3, hos välbränd slagg till 1,28 " 1,44 ton/m

(Collins och Ormsby 1978). Enligt Walter (1976) kan

3

slaggen lämpligen blandas med naturmaterial för att för*

minska variabiliteten. Även processer som bortsortering
I..

av järn, krossning och siktning förbättrar materialet.

4.2 Glödgningsförlust

Graden av förbränning är av stor betydelse för de väg-

tekniska egenskaperna och beror på faktorer som tid,

temperatur och turbulens. Ju mer omröring av godset,

desto bättre resultat (jfr tabell 4). Eörbränningse

graden bestäms genom glödgningsförlusten, som enligt

flera forskare utgör en av de viktigaste kriterierna

vid slaggklassificering (se nedan). Toussaint (1978)

anser dock att glödgningsförlusten är av mindre betydel-

se, då förutom organiskt material även karbonat m fl

oskadliga beståndsdelar förstörs. Collins m fl (1977)

klassificerar slagg med avseende på glödgningsförlusten

vid 950 CC enligt tabell 12. Metoden är godkänd av us

Environmental Protection Agency.



Klassifikation av slagg enligt Collins m fl (1977)<

   

Glödgningse "
förlust % Färg

Välbränd 5 ljusare än standard

ljusare eller mörkare
10 än standard

U
1 IIntermediärt bränd

Dåligt bränd 10 mörkare än standard

 

 

  

Vid välbränt material blir volymförlusten 20-30 %, vid

dåligt bränt 30-40 %. Vattenkvoten kan variera mellan

15 och 60 % (jfr även tabell 4).

Roe (1976) redovisar glödgningsförluster varierande

mellan 2,6 coh 15,6 % hos engelska slagger. Det högsta

värdet erhölls t o m med välbränt material som tydligen

hade avvikande sammansättning. Toussaint (1978) har

funnit glödgningsförluster mellan 2 och 12 % hos väst-

tyska slagger. Det påpekas att merparten av det obrända

materialet siktats bort med de grövsta partiklarna (jfr

mom 4.3). Olika uppgivna glödgningsföruster är ej helt

jämförbara p g a skillnader i provens gradering, upp-

hettning till olika temperaturer m m.

 

4.3 Gradering

Slaggen är i regel välgraderad och uppfyller * efter

borttagning av den grövsta beståndsdelen ofta kraven

på vägöverbyggnadsmaterial. Vid användning i slitlager

kan dock sand och filler behöva tillsättas för att er-

hålla nödvändig gradering. Collins (1978) ger exempel

på graderingar före och efter bortsiktningen av det

grova materialet (figur 4). Enligt danska undersök-



ningar erhölls ett homogent material med samma geotek-

niska egenskaper som hos ett välgraderat grus efter

bortsiktning av materialet >45 mm (DGI 1975). Ytter-

ligare exempel på slaggraderingar i en del länder ges

i figur 4-5.

4.4 Hållfasthet

De provningsmetoder som utvecklats för fraktionerat

stenmaterial lämpar sig föga för undersökning av slagg

som används i välgraderad form i vägen. Roe (1976) har

gjort undersökningar enligt det brittiska tryckförsöket

10 % Fines Test (BS 812), men anser att de erhållna

höga värdena (40-45) är missvisande. Nedkrossningen vid

instampningsförsöket kan däremot ge en bättre bild av

nedbrytningen i praktiken (jfr figur 6). DGI (1975) har

undersökt nedkrossningen av dansk slagg, dels i labora-

toriet, dels vid packning i väg och konstaterar att

finmaterialökningen är tämligen obetydlig och det är

främst de grövre partiklarna som har krossats (jfr

figur 7). Farwer (1978) har även funnit acceptabel ned-

brytning vid utläggning av slagg från Hamburg.

Collins (1978) ger exempel på bl a Los Angeleshållfast-

heten (ASTM C 131) hos slagg av olika förbränningsgrad

(tabell 12). Det framkommer att värdet är bäst för

dåligt bränd slagg, sannolikt p g a att den är rik på

mjuka och fjädrande beståndsdelar. Kompakt- och skrym-

densiteterna ökar däremot med förbättrad bränning, lika-

så beständigheten mot vittring ( soundness"), även om

ett avvikande värde erhållits i det senare fallet.

Toussaint (1978) anger hållfastheter 34-42 enligt tysk

fallhammarmetod, värden som anses oacceptabla för sten-

material i vägsammanhang. Restprodukters kvalitet har

i Västtyskland kommit att bedömas enligt en särskild

torrnötningsmetod. Resultat ges dock icke för aktuell

slaggtyp. Bauchard (1978) har tagit med Los Angeles-

värdet i fransk rekommendation (tabell 13) för använd-
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ning av slagg. Hållfastheten hos material till både

bär- och förstärkningslager bör vara S40. Collins m fl

(1977) i USA anser att slagg bör ha Los Angelestalen

540 och 550 i slit- resp bärlager. Krav ställs ej för

material i förstärkningslager. Dessa värden gäller för

natursten enligt ASTM-normer D 692, 693 och 694.

4.5 Packning

Roe (1976) påpekar svårigheten att utföra packningsför-

sök i laboratoriet då partiklarna krossas (jfr figur 6),

finmaterialet tenderar att pumpas till ytan och vatten*

kvoten kan komma att variera i provet. Den maximala,

torra skrymdensiteten hos engelska slagger ligger mel-

lan 1,2 till 1,7 ton/m3. Låg kompaktdensitet hos slagg*

en ger också låg skrymdensitet. Optimal vattenkvot fram-

kommer sällan, om så är fallet ligger den i regel mel-

lan 15 och 20 % (Collins m fl 1977). Framkommer ingen

distinkt vattenkvotlüniden som konstateras strax innan

provet blir "svampigt" och sviktande p g a porvatten-

tryck tagas som optimal. Collins och Ormsby (1978) häv-

dar att slaggens packningsegenskaper bör bedömas från

tidigare erfarenheter snarare än rutinbetonade laboram

torieförsök.

Schwab (1978) ger i figur 8 resultat av packning enligt

standard Proctor, varvid kurva 1 och 4 visar försök med

prov där metaller först bortsorerats, kurvor 2 och 3

däremot med prov innehållande samtliga beståndsdelar.

Packas samma prov upprepade gånger sker det en succes-

siv nedkrossning, vilket ger ökat finmaterial och för*

bättring av partikelform, varför skrymdensiteten till-

tar (figur 8, kurva 5). Nedkrossningen av dansk slagg

har bedömts som tämligen obetydlig vid fältförsök

(jfr figur 7, DGI 1975), Packningsresultatet kan ej

kontrolleras genom skrymdensitetsmätningar i fält,

varför olattbelastnin sförsök läm li en bör örasi g 9

VT I MEDDE LÅNDE l 8 O
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(Toussaint 1978). I Västtyskland anses kvoten mellan

första och andra belastningen ge ett mått på packnings-

resultatet.

Slagglager är vattengenomsläppliga och kan enligt

Toussaint (1978) därför utläggas under varierande väder*

leksförhållanden. Enligt danska erfarenheter (DGI 1975)

har slaggen också så hög permeabilitet att den icke

vattenmättas ens vid långa regnperioder och vållar där*

för inga utläggningsproblem. Bauchard (1977) anger dock

att slaggen icke bör levereras alltför fuktig för att

undvika instabilitet vid utläggning; vattenkvoten bör

helst vara lägre än optimum + 2 % (jfr tabell 12).

4.6 Bärighet

 

Roe (1973) nämner att de varierande packningsegenskaper-

na hos slaggen också ger stor spridning av CBRehärig-

heten. Värden mellan 35 och 145 har således uppmätts

för en och samma engelska slagg. Om vattenkvoten är

8n10 % kan dock vanligen CBR >9O erhållas. DGI (1975)

redovisar CBR-värden mellan 17-30 % för dansk slagg.

De relativt låga värdena torde bero på sämre packning

(Proctor standard).

Bauchard (1977) konstaterar att slaggen förlorar bärig-

heten efter packning vid en vattenkvot som ligger mer

än 2w3 % över den optimala enligt modifierad Proctor.

Hirt (1978) påpekar att lös slagg kan vara känslig för

vattenkvot och därför icke bör utläggas vid alltför

fuktig väderlek. Farwer (1978) som redovisar erfaren

heter av slaggprovväg i Hamburg påpekar dock att mate-

rialet kunde utläggas utanproblem även vid fuktig

väderlek.

Hirt (1973) påpekar dock att bärigheten hos packad

schweizisk slagg icke nämnvärt påverkas av vattenkvoten
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till skillnad från naturgrus. En ökning av CBR-värdet

kan t o m konstateras efter lagring i samband med

vattenmättning. Det förmodas att en hydraulisk reaktion

kan äga rum då finmaterialet har kemisk sammansättning

som liknar den hos cement. Det visas också genom väg-

försök att vägar byggda med slagg får ökad bärighet

med tiden till skillnd från vägar med naturmaterial.

Schweiziska laboratorieförsök (figur 9) visar också

att CBR-bärigheten förbättras genom vattenlagring

(CBR 2) eller t o m genom frysningscylker (CBR 3) i

jämförelse med nypackat tillstånd (CBR 1). Hirt (1978)

visar i princip samma sak även om slaggen ifråga mer

påverkas av packningskvoten (figur 10). Efter 30 dagars

lagring under vatten har det dock skett en viss utjäm*

ning av CBR"bärigheten hos slagger med olika packnings-

vattenkvot. Schaden (1977) nämner även att slaggen har

en viss bindande förmåga, vilket försvårar lagringen i

silos längre tider än ca 24 timmar. Slaggen anses inne-

hålla cementbeståndsdelen dicalciumsilikat som kan vara

instabil och då sönderfaller under svällnin

Enligt Bauchard (1977) har franska slagger viss hyd-

raulisk bindförmåga, men den är alltför opålitlig för

att kunna tillgodoräknas i vägsammanhang. En provtag-

ning från ett ca 6 år gammalt slaggbärlager har dock

gett en borrkärna med tryckhållfastheten 5,5 MPa och i

ett sådant fall medverkar bindningen till ökad bärig»

het hos vägkonstruktionen. Vid lagring av provkroppar

Packade av slagg kan svällningsfenomen uppkomma som re-

sulterar i sönderfall (jfr figur 11). Svällningen anses

bero på att mineralet ettringit ("cementbacill") bildas.

VTI MEDDELANDE 18 0
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5. ANVÄNDNING I OLIKA VÄGLAGER

5.l Fyllnadsmaterial

En okontrollerad användning av slagg har förekommit på

många håll. Slagg har under längre tid använts på mindre

trafikerade vägar i Parisområdet och det påpekas att

slaggen tidigare varit dåligt bränd men att kvaliteten

har förbättrats under senare år (Bauchard l978). Staden

New York har använt materialet under och strax efter

det andra världskriget och flera gator i Brooklyn är

byggda på slagg (Pindzola och Collins 1975). Ett annat

exempel på slagganvändning är Pennsylvania Route 291,

byggd under andra världskriget. Någon uppföljning av

dessa tidigt byggda slaggvägar har ej gjorts.

På senare år har man p g a bättre anläggningar börjat

producera bättre slaggkvaliteter och även mer systema-

tiskt börjat undersöka egenskaperna hos materialet och

dess användbarhet. Floss (1971) i Västtyskland företrä-

der en konservativ syn och framhålleratt slaggen har

fjädrande egenskaper- särskilt vid glödgningsförluster

överstigande 10-20 % * och därför endast bör användas

i de undre delarna av vägkonstruktionen, ej högre än

2 m under vägytan. Hirt (1973) anser däremot att

schweizisk slagg utan någon beredning kan användas som

fyllnadsmaterial och efter viss beredning även i för-

stärkningslager (jfr mom 5.2). Under förutsättning av

god packning erhålls tillräcklig bärighet utan svårig-

het. Laboratorie- och fältförsök med dansk slagg har

även givit goda resultat och materialet anses ha de-

formationsegenskaper som ett välgraderat grusmaterial

(DGI 1975). Det konstaterades att slaggens volym minska"

de med 25 % när den packades från skrymdensiteten 1,12

till 1,50 ton/m3. Schwab (1978) har utfört en traktor"

packad testfyllning på ca 1,2 m i Wien. Laboratorie-

och fältförsök visade att slaggen hade egen kaper jämn

förbara med ett sandigt grusmaterial av medelmåttig

kvalitet.
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Roe (1976) har undersökt ett antal engelska slagger och

anser att samtliga lämpar sig för fyllnad, några av

bättre kvalitet borde även kunna användas för mer kvali*

ficerade ändamål. Collins och Ormsby (1978) i USA på-

pekar dock att dåligt bränd slagg ej bör användas som

fyllnadsmaterial, såvida den icke förbättrats genom

lagring under minst 6 månader. Genom lagring minskar

vattenkvoten, oförbränt organisktmaterial försvinner,

järn rostar m m. Därefter testas slaggen för att kon-

statera om kraven för intermediärt bränt material upp-

fylls (jfr mom 4.2). Slaggen låter sig väl packas efter

det att föremål > 75 mm avlägsnats. Stora mängder slagg,

som åldrats minstl år, har använts i Florida. Materialet

ager av ca 30 cm tjocklekl.
._

.l

har utlagts med väghyvel i

och överytan har förseglats med bitumen för att för-

hindra vatteninträngning.

Bauchard (1977) ger i tabell 12 rekommendationer för

användning av fransk slagg. För fyllnadsändamål bör

finmaterialhalten vara :530 % och glödgningsförlusten

§30 %. Slagg rekommenderas dock ej vid den högsta

trafikbelastningen enligt fransk vägklassificiering.

Slagg varur tunga beståndsdelar som järn bortsorterats

kan p g a den låga skrymdensiteten användas som lätt

fyllnadsmaterial (Schwab 1979, per. medel.).

5.2 Förstärkningslager

 

Hirt (1973) påpekar att slagg måste förbättras genom

beredning för att kunna användas i förstärkningslager,

i första hand genom bortsortering av material 250 mm.

Därvid avlägsnas bl a merparten av metallbeståndsdelarw

na, som ofta är mycket oregelbundna och nedsätter väg-

lagrets elasticitetsmodul. Roe (1976) anser att vissa

engelska slagger med lämplig gradering bör vara använd-

bara i förstärkningslager. Ett tjällyftningsförsök

(TRRLzs metod) föreskrivs för förstärkningsmaterial

och försök med ett slaggprov visade ingen tjällyftning.

VTI MEDDELANDE 1 8 O
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En väg har också byggts med slagg utan några problem.

Dansk slagg har erhållit en kapillaritet av ca 10 cm,

något som tyder på icke tjällyftande egenskaper

(DGI 1975). Geotekniska undersökningar visar vidare

att slaggen hade egenskaper som "stabilt grus" (d V 5

välgraderat material), Den borde därför kunna användas

som förstärkningslager i lättare trafikerade vägar. Den

undersökta danska slaggen var välbränd och glödgnings-
o
C) var ca 4 %.förlusten (900

Bauchard (1977) ger i tabell 12 rekommendationer för

användning av fransk slagg i förstärkningslager (gäller

ej vid den högsta trafikbelastningen enligt fransk väg"

\
0klassificering). Finmaterialhalten bör vara 320 o,

glödgningsförlusten 320 % och Los Angelesvärdet §40.

Exempel på franska försöksvägar med slagglager ges i

figur 12. Rekommendationer för användning av slagg i

förstärkningslager har utarbetats i Schweiz (Deriaz

1975). Följande krav bör uppfyllas:

Halt av material <0,02 mm 510 %

Max kornstorlek 50 mm

Vattenkvot S16 %

CERT-värde 280 %

CBR2 CBR3 '
CBR1 resp EêäT (jfr mom 4.6) 21,0

Torr skrymdensitet, lös m1,4 ton/m3

Torr skrymdensitet, packad m1,8 ton/m3

Hänsyn måste också tas till de lokala hydrologiska föru

hållandena enligt tabell 10. Collins (1977) nämner att

slaggförstärkningslager i Florida förseglas med bitumen

för att förhindra vatteninfiltration.

VTI MEDDELANDE 180
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5.3 Ostabiliserat bärlager

 

Hirt (1973) anser att slagg icke bör användas högre upp

än i förstärkningslagret. Hulsbergen m fl (1976) påpe-

kar också att slagg icke är lämplig i bärlager p g a

innehållet av järn som kan förorsaka svällning. Mate-

rialet kan dock inaktiveras genom tillsättning av 5 %

cement eller 7 % asfalt. Bauchard (1978) nämner att

vissa svällningsskador i Frankrike konstaterats hos

tunna asfaltbeläggningar som lagts direkt på slaggbär*

lager. Detta kan dock förhindras genomett poröst maka-

damlager som läggs mellan bärlager och beläggning (jfr

figur Län. En provväg har legat 2 år utan skador på

asfaltbeläggningen, detta trots den relativt starka

fjädringen hos slagglagret. Exempel på några franska

försöksvägar med slagg ges i figur 12. De har gett i

huvudsak goda erfarenheter. Franska rekommendationer

för bärlagermaterial ges i tabell 12 (gäller ej för de

två högsta trafikbelastningarna enligt fransk väg-

klassificering). Finmaterialhalten (<0,08 mm) ska vara
. u , n . n . o

mindre an 3 %, glodgningsforlusten (Vid 1000 C) 510 %

och Los Angeleshållfastheten S40.

Toussaint (1975) omnämner västtyska provvägsförsök i

Hagen, Hamburg och Leverkusen (figur 13). I de två

senare fallen har slaggen lagts under relativt tjocka

bituminösa lager p g a den starka trafiken. Slägg-

vägarna har gett goda erfarenheter och är bärighets-

mässigt likvärdiga med motsvarande överbyggnader byggda

med naturmaterial.1üáñüisvällningsskador har stundom

konstaterats i alltför tunna asfaltlager. Hamburgs stad

har är 1976 godkänt välbränd slagg 0-35 mm som bärlager-

material i sina byggnadsanvisningar. Slaggen likställes

bärighetsmässigt med naturgrus men ej med krossat grus

(ekvivalensfaktorer l,0 resp 1,25). Farwer (1978) be-

skriver ytterligare erfarenheter i Hamburgområdet. La*

boratorie- och fältundersökningar av dansk slagg har

också visat att den har tillräckligt goda deformationsm

VTI MEDDE '.ÃNDE l 8 O
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egenskaper för att kunna användas som bärlager i lätt

trafikerade vägar, parkeringsplatser m m. Den under-

sökta slaggen var tämligen välbränd med glödgningsför-

lust av ca 4 % (DGI 1975).

5.4 Bärlager stabiliserade med kalk eller cement

Marginella vägmaterial kan förbättras genom stabilise*

ring med kalk, cement eller bitumen. De två förstnämnda

metoderna beskrivs lämpligen under samma rubrik. Collins

m fl (1977) har kalkstabiliserat slagg av olika förbrän"

ningsgrad . Försök gjordes dels med ren slagg, dels lika

delar slagg och natursten (figur 14). De packade, fuk-

tiga provkropparna lagrades till att börja med 7 dygn

vid 100 OF, sedan vid rumstemperatur. Tydligen skulle

hållfasthetsutvecklin en påskyndas genom den förhöjda

temperaturen. Den välbrända slaggen gav den högsta

tryckhållfastheten och en ökning av kalkhalten medförde

ej högre hållfasthet. Naturstensinblandningen gav icke

genomgående bättre resultat. Tillsatsen av flygaska

förbättrade däremot i regel tryckhållfastheten, sanno-

likt p g a puzzolanverkan. Motsvarande stabiliserings-

försök gjordes med cement. Överlägsna resultat erhölls

som tidigare med välbränd slagg. En tillsats av natur-

material resulterade till skillnad från kalkstabilise-

ringen i påtagligt högre tryckhållfastheter (jfr fi-

gur 15).

Ett amerikanskt patent finns för slagg behandlad med

2-10 % kalk. Produkten benämns "Chempac" (Collins m fl

1977). En relativt hög kolhalt, >10, helst upp till 15 %

krävs i slaggen, då det anses att kolet reagerar med

den inblandade kalken under bildning av karbonat som

ger bindning. Reaktionen sker under de första 3 dygnen

under gasutveckling. Slutgiltig beläggning bör därför

ej påföras före det att reaktionen avstannat. Tryckhållw

fastheter överstigande 2,1 MPa erhålls i regel hos
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laboratorieprovkrOppar efter 28 dygns lagring, CBR-värm

det ligger mellan 80 och 120. Demonstrationsobjekt har

byggts med "Chempac".

Collins m fl (1977) rekommenderar följande lägsta

7-dygnshâllfastheter vid stabilisering av slagg med

olika bindemedel. 

Lätt trafik,

parkerings-
ytor, MPa

Medelmåttig till
hög trafik, MPa

 

Kalk 22,1 21,5

Kalk-puzzola? 22,8 22,1
(t ex flygaSáa)

Cement 24,6 22,8

  

  

De kalkstabiliserade provkrOpparna lagras vid förhöjd

temperatur. I samtliga fall vattenlagras proven 4 tim-

mar före provtryckning. 28-dygnshållfastheten skall nor-

malt vara dubbelt så hög som 7-dygnshållfastheten och

har den ökat mindre än 90 % krävs undersökningar av ev

långtidseffekter. För kalkstabiliserad slagg rekommen*

deras vidare CBanärdet 280, dvs samma värde som krävs

av naturliga bärlagermaterial. Beständigheten hos kalk*

och puzzolankalkstabiliseringarna undersöks enligt

ASTM C 593 (tryckhållfasthet efter vatten vid vakuum).

Hållfasthetsnedsättningen hos provkropparna får ej vara

större än 25 %. Cementstabiliseringarna undersöks en*

ligt ASTM D 560 (frysetöcykler i kombination med av-

borstning av provkrOppen) och viktförlusten hos prov"

kropparna får ej vara större än 14 % efter 12 cykler.

Toussaint (1978) beskriver västtyska laboratorieförsök

med cementstabiliserad slagg. Efter 28 dygns erhölls

tryckhållfastheter av 7,3 och 8,0 MPa med 6 resp 9 %

cement. Kroonder och Wilms (1977) har gjort försök att

stabilisera holländska slagger med cement, varvid

VTI MEDDELANDE 180
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ganska varierande resultat erhölls (tabell 13). En ök-

ning av cementhalten resulterade icke alltid i påtaglig

förbättring av tryckhållfastheten, något som tyder på

att olämplig kemisk sammansättning ibland förhindrar

bindning. Undersökta slagger krävde 5-8 % cement för

tillräcklig hållfasthet. Det konstateras att stabilise-

ringsegenskaperna hos olika slagger kan variera starkt.

Bauchard (1978) redovisar provvägsförsök med cementsta-

biliserade slaggbärlager i Parisområdet. Cementhalten

var 3 resp 5 %, lagertjockleken 20 cm och beläggningen

bestod av 5 cm asfaltbetong. Trafikbelastningen utgjor-

des av 200 lastbilar/dygn. Provsträckan med den lägsta

cementhalten hade avsevärda skador efter 4 månader.

Sträckan med den högre cementhalten har efter 4 år en-

dast några smärre skador som anses bero på bristande

vidhäftning mellan bärlager och beläggning. Det nämns

också att cementstabiliserad slagg använts i parkerings-

yta varvid vissa oestetiska svällningsfenomen uppkommit

i asfaltbeläggningen.

5.5 Grusslitlager

Toussaint (1978) nämner att slagg 0-15 och 0-22 mm an-

vänts som slitlager på mindre vägar, privatvägar, indu-

striytor m m. Av estetiska skäl (även p g a risken för

nedsmutsning?) täcks slaggen med ett tunt lager av sand

eller samkross. Vid lätt trafik har goda resultat er-

hållits tack vare slaggens goda inre friktion och

bindande egenskaper. Slaggen lämpar sig särskilt väl på

svag undergrund, varvid den används i lagertjocklekar

av 8-20 cm. Om den utläggs i två lager kan bottenlagret

lämpligen bestå av något grövre material än ytlagret.

Kroonder och Wilms (1977) påpekar att slagger med fram-

gång används på gång-, cykel- och parkvägar i Amsterdam

och Rotterdam. Collins och Ormsby (1978) nämner även i

korthet att slagg används till vissa sekundära vägar i

USA.

VTI MEDDELANDE 180
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5.6 Cementbetong

 

Collins och Ormsby (1978) omnämner amerikanska försök

att använda slagg som betongballast. Aluminiuminnehållet

förorsakade en kemisk reaktion, vätgas utvecklades samt

provkrOpparna svällde och sönderföll. Förbehandling med

kalk- eller cementslurry gav ingen nämnvärd förbättring. :w

Slagg rekommenderas därför icke som betongballast. Det

organiska materialet i slagg ger dessutom missfärgning

vid humusprovning och glasinnehållet gör även att al-

kaliglasreaktioner är möjliga. Missfärgningar av be-

tongen erhålls dessutom av beståndsdelar som järn.

 

5.7 Bitumenstabiliserade lager

Enligt Walter (1976) kan slagg i princip användas både

i bituminösa beläggningar och bärlager. Den kan lämp-

ligen blandas med naturmaterial för bättre egenskaper

men också för lättare förvaring och hantering. Järn bör

först borttagas, då det försämrar beständigheten och

mindre än 2 vikt% järn är önskvärt. Ingen risk för ur-

lakning av skadliga beståndsdelar föreligger om slagg-

partiklarna överdras med asfaltbindemedel.

Collins och Ormsby (1978) nämner att slagg vid labora-

torieförsök uppfyllt kriterierna för stabilitet och

flytvärde vid Marshallprovning (jfr figur ?6 och 17a).

Högre halt bindemedel behövs dock än vid naturmaterial

p g a de porösa partiklarna. Det har dock framkommit

att slaggmaterial som gått genom asfaltverk absorberar

mindre bindemedel än vid laboratorieförsöket, vilket

troligen beror på den ytterligare förbränningen i tork-

trumman. Vattenbeständighetsprov har visat att ca

2 Vikt% kalkhydrat bör tillsättas för bättre vidhäft-

ning till asfalt. Järn bör borttagas före användning.

Glödgningsförlusten bör vara S10 %, helst §5 %, håll-

fastheten enligt Los Angelesprovning 540 för slitlager-

VTI MEDDELANDE 180



20

och S50 för bärlagermaterial.

Anderson (1970) har vid Marshallförsök på asfaltbetong

innehållande slagg med borttagna metalldelar funnat att

den av Asphalt Institute föreskrivna stabiliteten utan

svårighet uppfylls. Flytvärdena var däremot starkt

varierande. Slaggasfalten visade sig dessutom vatten-

beständig (figur 17 b). Holländska försök (Kroonder och

Wilms 1977) har också visat att föreskrivna Marshall-

värden uppnås med slagg, däremot blir hålrummen höga

(jfr tabell 14). Hålrummet i slaggasfalt beror dock

till stor del på slaggpartiklarnas porositet. Det på*

pekas att svällning i vissa fall även kan upptås i po-

röst, asfaltbundet material vid fuktiga förhållanden.

q.

1Försök med slaggbeläggning har gjorts vid Harrisburg

och Philadelphia (Collins och Ormsby 1978). Vidhäft«

ningsproblem har konstaterats på en sträcka, men annars

anses slaggen t o m ha gett bättre resultat än ett ode-

finierat naturmaterial vid en trafik överstigande

2000 fordon/dygn. Haynes och Ledbetter (1977) och Led-

better (1979) beskriver vägförsök gjorda i Houston,

Texas, år 1974 med slagg i bituminöst bärlager. Grade*

ringen var lämplig efter bortsiktning av material

>25 mm. 2 vikt% kalkhydrat tillsattes för att förbättra

vidhäftningen. Inga skador har konstaterats på vägen

vid en trafik av ca 10 000 fordon/dygn. Det anses att

slaggasfalt ställer sig ekonomiskt fördelaktig i

Houston där naturmaterial betingar höga priser.

Krooner och Wilms (1977) omnämner att asfaltstabilise"

rad slagg bl a använts för gång- och cykelvägar i

Holland. En provväg med 0w5 mm i bituminös beläggning

har gjorts år 1973 i Hagen, Västtyskland (Toussaint

1978). Inga skador har konstaterats på vägen, men

trafiken har varit ringa. Det påpekas dock att tork-

ningen av slaggen krävt mycket energi, hög asfalthalt

:3 a
har erfordrats och vissa damningsproblem har konstate"
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rats i verket.

6. FÖRÄDLING AV SLAGG TILL HÖGKLASSIGARE BYGG-

NADSMATERIAL

Pinzola (1974) beskriver tillverkning av syntetiskt

stenmaterial av slagg. Den krossas först i hammarkvarn

till material <6,35 mm, upphettas sedan till 870 0C

för att avlägsna oförbrända beståndsdelar och sintras

därefter hastigt vid 1093 0C. Smältan nedkyls varefter

materialet krossas och fraktioneras på vanligt sätt.

Den förädlade produkten uppfyller alla de krav som

ställs på stenmaterial till asfaltbeläggningar. Fram-

gångsrika vägförsök har också gjorts med produkten i

Harrisburg, USA. Den anses däremot olämplig som betong*

ballast p g a viss aliminiumhalt som reagerar med ce-

mentlimmet under vätgasutveckling.

Schaden (1977) omnämner försök i österrike att tillver-

ka lättballast till betong. Vissa svällningsfenomen och

kraterbildningar har dock uppstått. Dessutom beskrivs

tillverkning av byggnadsblock m m enligt sovjetisk

"Homogenitetmetod". Metoden har ej utvecklats för slagg,

men försök har visat att materialet kan användas . Ge-

nom hastig, intensiv finmalning av slaggen i desintegra-

tor bildas en finkornig, gitterstörd produkt med starkt

bindande förmåga. Olika byggnadsmaterial kan sedan fram-

ställas genom autoklavhärdning. Anläggning kan lämpligen

byggas i anslutning till förbränningsstation.
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Tabell 1. Sammansättningen hos hushållsavfall i Stock-
holm och Avesta år 1973 enligt IVA 1974

  

 

Vika
AVfallSSlag Stockholm 1973 l Avesta 1973

Papper 40-45 43-37

Glas 10 5- 9

Metaller 7 2- 4

Plast 10-15 7- 8

Matrester 13-17 20-23

Textilier 2- 3 2

Gummi och läder 2 1

Övrigt 2-10 14

   

  

 

Tabell 2. Sammansättningen hos hushållsavfall i USA
' enligt OECD 1977

ANALYSIS OF MUNICIPAL SOLID WASTE (UNITED STATES)

 

 

Component Per cent

Paper 50

Food ' 12

Wood and garden refuse 10

Leather, rags, plastic, rubber, 10

ash, misc. dirt

Metal 9

Glass 9
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Tabell 3. Prognos för sammansättningen för engelskt hushållsavfall år 1980 före och efter
bränning, järnborttagning m m (Gult m fl 1974)

  

Estimated Proportions % by weight % by weight
result of after reduction of burnt after fcrrous

incinerution to 40%. rcfusc extruction

CI, by weight
Constituent

of raw rcfuse

 

Metal 9 unchzmged 9 _ 23 12. 5

Glass 9 unchanged 9 23 25

Paper 43 reduced to: 2. 5 6

Rag 3 reduced to: 0. 5

Vegetable and 17 reduced to: 4. 0 10

putrescible

mineral

> 62. 5 elmi<er :md

I'CSldllzll

Plastics 5 reduced to: 1. 0 2 combustible

Dust and 12 unchanged 12 30

cinder

Unclassified debris 2 unchanged 2 5

   

100 40 100 100

     

B
i
l

s
i
d
a
g
a

1
A

  



Tabell 4.

 

Beståndsdelar
rande förbränningsgrad samt medelvärden
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(Vikt%)

Ormsby 1978)

i amerikansk slagg av varie-
(Collins och

    

 

 

   

 

 

 

 

Com onent Well Intermediately Poorly Average U.S. Bureau
p Burned Burned Burned Composition of Mines

Glass 39.9 51.5 45.7 ' 48.0 44.0

Mineral Matter 39.5 17.5 13.1 1 21.0 17.6

Ferrous Metal 13.8 16.0 8.7 14.2 28.0

Non-Ferrous Metal 3.3 4.3 4.3 4.1 1.4

Combustible and
Organic Matter 3.5 10.7 28.2 12.7 9.0

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabell 5. Beståndsdelar (Vikt%) i amerikansk slagg

 

Vid olika förbränningsanläggningar enligt
OECD 1977

INCINERATOH RESIDUE (ASH AND CLINKER) ANALYSIS(1)(F

(per cent by weight) '

 

 

A B C
Component range ave. range ave. range ave.

Glass 45.1-55.2 50.1 43.3-52.u M8.M 59.9* 59.9*

Ferrous metals 23.6-32.8 28.2 27.0-36.6. 31.5 0.9 h0.9

Ash (including _
fly ash) 15.9-18.6 17.2 13.1-19.4 17.0 59.9* 59.9'

Ceramics and
stone 1.2-2.3 1.6 1.8-2.9 2.2 0.1 0.1

Non-ferrous u.1-1.2 2.6 0.7-1.1 1.0 0.1 0.1

metals  

     

' Glass and ash fractions were indistinguishable.

A. Two continuous travelling grate incinerators.

Four batch incinerators.

C. One rotary Kiln incinerator.
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Tabell 6. Kemisk sammansättning hos slagg från Väst-
tyskland och Schweiz enligt OECD 1977

   

  

 

     

CHEMICAL COMPOSITION OF GERMAN AND SWISS RESIDUES (in %)

Component in Germany in Switzerland
(range)_ (average)

SiO2 41.8-57.7 50

Fe202 5.5-18.2 13

A1203 7.8-17.9 10

CaO 9.2-12.0 15

KZO 1.1-1.6 1

NaZOA 2;6-7.4 6

ZnO -

803 O.69-6.4 -

MgO l.2-2.0 2

C O.14-O.38 -

TiO2 O.2-O.5 1

MnO -

P205 O.2-1.3 -

- 2 (unburnt)

Tabell 7. Kemisk sammansättning
hos olika fraktioner av
fransk slagg (Bauchard
1978)

m 25 am

SiO, 8,40 44,83 52,40

A110, 9.94 aä 8.74

Fe,0, sm 6.50 11,22

Tio, 0,88 0.57 0.56

MmO. 0.37 0.3) 0.26

(330 14,85 13.:!) 12,00

M90 2.C8 1,58 1,50

Pet-te nu feu 28.75 14.85 4.48

Na.O 2.12 iü 7.12

K.O 1.16 1.04 0.96
SQ 4.55 2.86 0.37

TOTAL 100.07 ?03.32

CaO Ner 1.18 - 0.78 0.48

CO, 5.3) 2.42 , 1.15
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Tabell 8. Resultat från lakningsförsök på ostabili-
serad och cementstabiliserad slagg samt
som jämförelse dricksvatttenstandard (en-
ligt Collins m fl 1977)

 

 

Incinerator Aggregate Aggregate Drinking Water

 

Residue** Cement** Cement*** Standards****

pH 7.9 10.7 11.7 -

Sulfates (SO ) 970 70 22.7 250

Chlorides (Cl) 690 110 68 250

Aluminum (A1) 0.6 9.8 e 2.36 -

Arsenic (As) <.002 <.002 <.Ol _ .Ol

Cadmium (Cd) .02 <.0l . <.000l .Ul

Chromium (Ch) <.05 (.05 .026 .05

Cooper (Cu) .07 .10 .077 1.0
Iron (Fe) - 0.l - <0.l .0009 0.3

Mercury (Hg) '<.002 <.002 .0002 -

Lead {Pb) <.05 <.05 <.003 .05

Zinc (Zn) .04 .02 .03 5.0

 

*äesults given in mg/l except for pH
**Leachate from neutral solution

** Leachate from acid solution
****Established by U. S. Public Health Service
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Tabell 9. Resultat av lakningsförsök på
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TEST

pH'

alkalinity

slagg från Chicago, grundvatten-
analys och dricksvattenstandard

(Maynard 1975). Alla värden i
ppm om annat ej anges

LEACÃi ÅTE

8-10
100-300

total dissolved
solids 7,000-10.000

COD 600-1200
tadxoactivity" 50-300
phenols <0.02
silica 10-50

chloridc 1000-2000
fluoride 0.1-1.0

ä phosphatc 1-3
0 suliate 1000-2000
2 nitrzte 0.1-1.0

nitrJtc 2-10

organic nitzoqen 1-10

aluminum 0-1
barzun 10-50

betan (0.1
cadnxam (0.05
Calc;um 150-300
chromgum 0.1-0 5
:obalt (0.05
copper 0.5-5.0

3 :ren 1-20

h 1cad o.l-1.0
ä lztnium <0.1

maçncszum 100-200
mançanese <0.2
m:cu:y"* <1

nickel (0.5
potassium 300-900
sodium 1000-2000
strontiu: (1.0
:inc (1.0

' pn units

.Q

.0.

;Aco-curies/litet

parts pc: billion

G ROUN DWÅTF.R

7-8 4-9

300-500

800-900 <SOO
50-100
10 10

<0.01 (0.001
7-8 10

200-400 4250
0.3-0.S 1.0

0.05-1.0
200-750 <2SO

<0.:
5-7 410

1-2

(0.1 0.02
0.05

1
0.01 , 0.008

<500

0.02-0.03 0.003

0.02-0.03
0.03 0.05

(0.1 <1.0
0.02

(0.1 10

(125
< .1 <1.0
40.1 (0.1

(0.1
10-20 (20
60-70 (500

(30
<0.I 1.0

DRINHING '.MTCR

Tabell 10. Schweiziska krav på slagganvändning i förhållande till
vattentäkter m m

 

_

 

Zone Zuiässige

Gesamtschütthöhe
(verdichtet)

Abstand von UK
Schiackenschüttung

bis OK
max. Grundwasserspiegel

Minimalabstapd der Schlacke
von Vorfiutern

          

Schutzzonen um Verwendung Schüttung
Wasserfassungen von Schlacke
und Ouellen nicht zulássig

parallel senkrech't
Areale für Grundwasser- zur zur

anreicherung Vomut Vorflut

0)

E A 30 cm ä 3 m 10fache min.
22 'E Schütt- 30 m
g ;1; B 80 cm 2 2 m breite.

8* .å
jedoch

å C 1600m -- mthOcm
t_
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Tabell 11. Resultat av standardiserade sten-
materialprovningar på amerikansk
slagg (Collins 1978)

 

Results of Standard Aggregate Tests for Incinerator Residue

  

ASTM Well Intermediately Poorly
Test Method Burned Burned Burned

Unit weight * c 29 80.5 74.8 46.0
Specific Gravity 0 2041* 2.53 2.43 2.27

L. A. Abrasion C 131 43.2 41.6 36.4

Soundness** C 88

Fine 11.4 17.9 27.6

Coarse 19.5 29.3 11.3

 

*Test method performed with modified "dry-back" procedure.
*'Soundness determined by use of sodium sulfate solution.

Tabell 12. Fransk rekommendation för användning av
slagg i olika väglager (Bauchard 1977)

Recommandations pour l'utilisation des mâchefers

 

Perte Perte

Tamisat au feu au *feu W0PM+2 <Wna:

 

Type - ' á 80 a a Los w < w wnat > wrétaniiun
d'utilisation GranU'ar'te (0/0) 400 oc 1 000 cc Angeles 'm OPM'H < Wrétention

(5) (5)

a . ;333 de pro- Transport possi-

focironåfh'v ce" f' ' < 30 % < 20 % < 30 % blémes pour ble mais rlsques. JUSQU a non ixee ..
:rafgc T (3) (2) (2) (2) le transport. d ecoulements

d'eau.

 

C " L d pas de Pro' Mise en oeuvre M'Se_ en *UT/re
MäChefer OUC! & 9 0/20 - 0/40 <20% <1.5% <10°/o <40 blemes pour possible aprés posszble apres

 

déferralllé fondêçlcn 2 2 2 '8 transport reduction de la 'édUCtion de '8
non traite Jqu 5 TL' (3) ( ) ( ) ( ) et |a mise teneur en eau teneur en'eau

non - active' . en ceuvre. sur chantier. sur chantler.

Vérifier qu'il n'y
Couche de 3 pas de risques
fondatlon UCJ/20 ' < 50/ 7 7 <40 de nuisances en

base jUSQU'á '90 gra uee o cas d'essorage
trafac T, - T. (4) du mâchefer.

           

COMMENTAiRES:

(1) L'expenence prouve que pour ce type d'utllisation on peut également accepter des máchefers non déferraillés ácondition

de pre'voir sur le chantier l'élimination des gros elements metalliques.

2) Ces valeursdimites sont indicatives et pre'sentent un caractere regional : elles ont été établles å partir des études en
laboratoire et des constatatlons de chantier effectuées sur des máchefers provenant de trois usines de la region parlsienne.

(3) Le deferraiilage magnétique permet généralement d'obtenir ces granularltés - Pre'voir néanmoins une intervention manuelle

sur chantier pour eliminer des gros elements (métaux non ferreux - residus mal incinérés, etc.)

(4) Meme remarque que (3) en vérifiant en plus que le máchefer ne contlent superficiellement. aprés mise en oeuvre, aucun

feSldU risquant de_ perturber l'accrochage de la couche de roulement.

(5) Essais réallses sur la fraction 0/20 mm de máchefer.
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Tabell 13. Cementstabilisering av holländska slagger

 

Smenstelling:

Type '1

Bilaga 1A
sid

och Wilms 1977)

Rijnmondslak + 10% vocht
Type II Amsterdamseslak + 13% vocht
Type III Rotebslakken + '11% vocht

8

Type IV Rijnmondslakken + 11% vocht

(Kroonder

Type V Slak Leeuwarden + 14% vocht (1 week oud)
Type VI 8124 Leeuwarden 4- 14% vem (1 jaa: oud)

   

Dmkstexkte (N/mmi) na. Monstemamc

7 dagen 21 dagen 28 dagen

Typcl + 6 % 11.0. cement 1,08 2,16'
8 70 ,, ,, 1,49 2,65 augustus '75

10% u n 1,46 2,13

TypeII -1- 5 % ,, ,, 5,33 3,48
7 9/0 " 4,48 9,22 september 75
9 70 u 7? 5,44 .-

Type 111 + 6 % ,, ,, 2,12 -- september '76

7 70 u n '76

8 % ,, ,, 2,53 -- september'76

Type-.IV + 6 % ,, ,, 1,14 1,24 augustus '76
8 5720 ,, ,, 1,32 1,75 augustus '76

TypeV + 8 % ,, » 1,95 4,24 december '76

Type VI + 8 92, ,, ,, 1,70 2,45 december '76

 

Tabell 14. Resultat av Marshallförsök på asfalt-

 

massor av holländsk slagg (enligt
Kroonder och Wilms 1977)

     

Samensteiling aggregaat Type
in 70 (m/m) I 11 III IV V

Rijnmondslak 100 97
Amsterdamse slak 97 84

Rotterdamse slak 84

Muiderzand 1) 14
Rivierzand 2) 14
Vulstof zwak 3 3 2 2

1) Fijnheidsgetal: ca. 1,50
2) Fijnheidsgetal: ca. 2,60

Holle Stabili- Vloei (F) P/F
mimte teit (P)

(%) (N) (mm) (N/mm)

TypeI + 6 %bit45/60 10,3 7800 2,5 5100

+ 7 % ,, ,, 8,7 8100 2,4 5400
+ 8 970 ,, ,, 7,2 8500 2,5 5400

Type 11 + 6 % ,, ,, 11,7 7265 2,8 2627
+ 7 % ,, 9,2 8058 2,7 5014
+ 8 % ,, ,, 5,5 7854 2,7 2908

Type 111 + 6 % ,, ,, 15,1 9002 1,8 4911

+ 7 % ,, ,, 14,5 9557 1,9 5008
+ 8 % ,, ,, 9,9 8855 2,1 4207

Type IV + 4,2% ,, ,, 19,4 6455 2,1 5110
+ 4,7% ,, ,, 17,9 6996 1,9 5705
+ 5,5% ,, ,, 16,9 7597 2,0 5881
+ 5,8% ,, ,, 16,7 7145 2,0 5588

TypeV + 4,7% ,, ,, 19,9 7325 1,6 4725

+ 5,5% ,, ,, 18,5 7994 1,6 5008
+ 5,8% ,, ,, 18,5 7170 1,8 4150
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ä .r , 9

  

Hut-m

I - us: ?0 man :autumva

(0::st IN nu.: Tssrs)

I - DECREASE ro LM! :Mamman

LEVELS (mms: zu :own ?253

nu) ?om SOL'JBLE artens.: YES?)

C - Reunvsu stam-sur: :mmm

(osssmv nu com-na TESTS m rom.

30:.an renas YES?)

Figur 1. Principiellt ur-
lakningsför10pp
enligt Maynard
(1977)

ZEEåF-'BAND UlTGEVOERDE ANALYSES
AMSTEROÅMSE SLM

------- - 1971.
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mot: :fn-.ugne- ZEEF Rik ?§50

Figur 2. Graderingar hos slagg från Amsterdam, pro-
ducerad åren 1974-1976. Gränskurvorna vi-
sar spridningen hos slagg från olika an-
läggningar (enligt Kroonder och Wilms 1977)
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Figur 3. Variationer hos en engelsk slagg vid provtagningar
a) en gång i veckan och b) efter långa perioder
(Roe 1976)
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Figur 4. Graderingar hos amerikansk slagg
a) före och b) efter bortsiktning
av grövre komponenter (Collins m fl
1977)
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1. INLEDNING

Varje invånare i Sverige producerar årligen 225 kg hus-

hållsavfall. Till detta kommer avfall från industrier,

affärer och kontor (Norgren 1979). 30 % av avfallet

förbränns vid 22 anläggningar på olika platser i landet.

Slaggen erhålls som regel i närheten av större tätorter

och kunde den användas inomväg- och gatubyggnad vore

sannolikt kostnadsbesparingar möjliga i många fall, sär-

skilt i kommunala sammanhang. Slaggen kan med fördel

komplettera naturmaterial i grusbristregioner.

Inom Stockholmsområdet produceras årligen ca 260 000 ton

hushållsavfall varav 160 000 resp 100 000 ton eldas

upp i förbränningsanläggningar vid Lövsta och Högdalen

(muntliga uppgifter Skafab 1979). En viss minskning av

förbränningen är att förvänta när påbörjad återvinnings-

anläggning i Lövsta kommer igång. En undersökning har

gjorts av slagg från Lövsta där deponeringen vållar sär-

skilda problem p g a stora transportavstånd. En avse-

värd mängd slagg lagras därför vid förbränningsanlägg-

ningen. Enligt muntliga uppgifter har slaggen.använts

på ett okontrollerat sätt som fyllnadsmaterial inom

Stockholmsområdet, t ex för byggnationer inom Järvaom-

rådet.

2. BESIKTNING AV LÖVSTAANLÄGGNINGEN

Principen för Lövsta förbränningsstation framgår av

figur 1 och 2, jfr även foto 1, Materialet i slagg-

tippen är inhomogent och färsk, gråsvart och åldrad,

rostfärgad slagg samt flygaska omväxlar (jfr foton 2

och 3). En viss lagring kan ha uppkommit beroende på

ändtippning. Halten flygaska som bildas vid förbränn-

ningen har angivits till ca 10 %.
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Iögonfallande-är den höga halten järnskrot i slaggen -

det tunga och ofta grova skrotet ansamlas p g a separa-

tionen vid foten av upplaget (foto 3). Finmaterialet är

svåridentifierbart beroende på den höga askhalten. Inne-

hållet av glasskärvor är mest iögonfallande (foto 4 och

5). Slaggen kan ibland ha bundit ihop till klumpar,

troligen beroende på lokal halt av vissa cementerande,

kalkrika material (jfr foto 4).

3. UNDERSÖKTA PROV

Ca 200 kg prov har erhållits från Lövstaanläggnignen,

dels av åldrad, brunfärgad slagg, dels av relativt

färsk, svart slagg. Den senare har blivit siktad genom

20 mm maskvidd i samband med tidigare försök vid Lövsta.

Någon separation av beståndsdelar som järn har icke

skett. Proven kallas i fortsättningen brun resp svart

 

slagg. Ett mindre prov har dessutom erhållits av flyg-

aska. De två slaggproven har efter ankomsten till VTI

siktats genom 16,0 mm maskvidd, då rutinbetonade labora-

torieanalyser icke låter sig göras på grovkornigt mate-

rial.

Påpekas bör att dessa prov icke utan vidare är repre-

sentativa för slagg från andra förbränningsanläggningar,

särskilt om bortseparation av beståndsdelar, t ex me-

taller, ägt rum.

4. BESTÅNDSDELAR I SLAGGEN

Den fysikaliska sammansättningen hos slaggen har under-

sökts enligt förfarande beskriven av Collins m fl (1977),

(jfr mom 7 i del A). Materialet i fraktionerna mellan

2,0 och 16,0 mm maskvidder har delats upp i fem grupper,

jfr tabell 1, figur 3 samt foto 6. Slaggen domineras av
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järn och andra metaller i materialet >16,0 mm (jfr fo-

to 7). Halterna av glas och andra mineraliska material

ökar medminskande partikelstorlek. Det organiska mate-

rialet utgör en blygsam del i undersökta fraktioner.

Glödgningsförlusten (mom 5) ger ett mått på halten

organisk substans, i första hand i finmaterialet. Be-

ståndsdelen utgör volymmässigt en större andel än vikt-

mässigt.

5. GLÖDGNINGSFÖRLUST

Brun och svart slagg från Lövsta, samt som jämförelse

även slagg från Högdalen, har undersökts. Jämförelse-

provet har tagits i samband med utlastning (jfr foto 1)

och är därför relativt nyligen förbränt. Glödgningsför-

lusten har bestämts enligt metod beskriven av Collins

m fl (1977). Slaggen har först upphettats till 500 0C

och sedan till 950 0C. Följande resultat har erhållits:

Tabell 1. Glödgningsförluster på slaggproven

 

 

 

% viktförlust vid

600 0C 950 0C

Brun slagg, Lövsta 8,3 13,5

Svart slagg, Lövsta 12,5 27,0

Slagg, Högdalen 10,0 16,4

  

 

  

Värdena är anmärkningsvärt höga och enligt klassfice-

ringssystem (jfr del A, mom 4.2) föreslagen av Collins

m fl (1977) är samtliga prov dåligt brända. Den färska-

re, svarta slaggen från Lövsta har dock erhållit betyd-

ligt högre värde än den längre tid lagrade, bruna

slaggen från samma anläggning.
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6. KORNFÖRDELNING

Resultat av tvättsiktningar (prov <16,0 mm) framgår av

figur 4. Slaggerna är tämligen välgraderade och natur-

material med motsvarande kornfördelning lämpar sig för

vägöverbyggnad. Flygaska utgör däremot ett finkornigt

och enligt graderingen starkt tjälfarligt material. De

olika komponenterna i slaggen har dock väsentligt olika

kompaktdensitet och järnet är anrikat i det grövre mate-

rialet, askan däremot i finmaterialet. Det går därför

icke att bedöma egenskaperna hos slagg enligt kornför-

delningen på samma sätt som för naturmaterial. Finmate-

rialets lägre kompaktdensitet gör t ex att dess betydel-

se underskattas i en siktningskurva.

7. HYGROSKOPICITET

I samband med packningsförsöken (mom 9) observerades

svårigheter att torka slaggerna till konstant vikt, då

de sög upp fuktighet från luften. Hygroskopiciteten be-

stämdes därför för prov (2,0 mm och <16,0 mm. Samma me-

todik användes som för jordprov, i det senare fallet

var dock provmängden ca 750 g. Följande värden erhölls:

Tabell 2. Resultat av hygroskopicitetsbe-

  

 

stämning

Hygroskopicitet %

<2,0 mm <16,0 mm

Svart slagg 19,6 7,2

Brun slagg 13,1 5,3

   

  

Den svarta slaggen är mer hygroskopisk än den bruna och

det finare provet har som väntat högre värden i båda

fallen. Den vattenhållande förmågan är anmärkningsvärt

stor. Hygroskopiciteten hos prov <2,0 mm kan t o m vara
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större än hos "normala" svenska leror (jfr VTI Medde-

lande 147, figur 1).

8. FRYSTEST UTFÖRD PÅ RÖD SLAGG

Frystest på röd sopslagg har utförts medVTI utrustning

för analys av jordarters tjällyftande förmåga.

Utförande: I en plexiglascylinder med basarean 95 cm2

packas provmaterialet med handstamp. Under packnings-

arbetet får materialet suga upp vatten kapillärt. Här"

igenom erhålles en vattenkvot i provet som svarar mot

en grundvattenyta i materialets underkant. Provet får

sedan stå 1 dygn till jämvikt med avseende på vatten-

innehåll och under samma belastningstryck som under

frystestet. Frysningen äger rum genom kylning under-

ifrån och fri vattentillförsel uppifrån.

Testet har utförts med olika frysintensiteter och be-

lastningar. Belastningstrycket kan approximativt sättas

lika med summan av simulerat grundvattenavstånd och

överlagrande jordmassa (Vd = 1,8).

Exempel: Slagg 1 m över grundvattenytan (gvy) och 25 cm

under vägbana ger 100 + 48 2 150 g/cm2 14,5 kPa.

lllI fuktigt läge ca 50 cm över gvy 50 + 48

100 g/cm2 >9,8 kPa.

En låg frysintensitet svarar mot en låg termisk gradient

över provmaterialet, d v 5 större djup under vägbana.

Hög frysintensitet svarar mot ett läge nära vägbana.

Test utfördes med resultat enligt tabell nedan. Prov-

höjden var 100 mm. Vattenkvoten bestämdes till 43 6.

Provets torra skrymdensitet yd = 1,33.
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Tabell 3, Sammanställning av frystester på röd slagg

 

  

Belastning Frysintensitet Lyfthastighet

kPa W/m2 mm/s

2,1 280
2,1 460 0,4-10'4
4,7 550 0,2-10'4
7,4 460 0,2-10'4
7,4 460 0,2-10'4

   

  

Kapillaritet 1,2 m

De utförda testerna visar sålunda att materialet under

utförda betingelser icke är tjällyftande.

9. PACKNINGSFÖRSÖK

Brun resp svart slagg och flygaska har undersökts, dess-

utom blandningar av slaggerna och 10 % flygaska. Pack-

ningen har skett enligt tung laboratorieinstampning

(SIS 20709), dock på prov <16,0 mm° Resultatet framgår

av tabell 5 och figur 5. I diagrammet har även resultat

från kalkstabiliseringsförsök inritats (jfr mom 12).

Brun slagg har högre torr skrymdensitet än svart (1,62

resp 1,47 ton/m3). Tydliga optimala vattenkvoter fram-

kommer icke för materialen, men bedöms vara ca 12 och

20 % för brun resp svart slagg. Inblandning av flygaska

eller kalk påverkar skrymdensiteten i ringa grad. De

olika blandningarna med brun resp svart slagg ordnar

sig därför i två tydliga avskilda grupper i diagrammet

(jfr figur 5). Tydliga optimala vattenkvoter framkommer

icke, men bedöms vara högre än tidigare. För brun slagg,

tillsatt flygaska och kalk, ökar t ex vattenkvoten från

ca 12 till 18 0\
0

Flygaskan enbart har fått mycket låg torr skrymdensitet,
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1,16 ton/m3, vid vattenkvoter överstigande ca 18 % (fi-

gur 61.

10. BESTÄMNING AV E-MODUL

Den s k SEB-metoden beskrivs i VTI Rapport 31. Provet

packas i en cylinder med packningsarbete motsvarande

tung laboratorieinstampning. Ytan belastas med en

stämpel av 5,0 cm diameter till 0,5 MPa. E-modulen be-

räknas som medeltal av 5 belastningar. Undersökningen

görs i regel vid några olika vattenkvoter.

Prov av brun och svart slagg undersöktes, dels direkt

efter instampning i provcylinder, dels efter lagring i

fuktrum ca 28 dygn. Den senare bestämningen gjordes för

att undersöka en eventuell bärighetsökning p g a bind-

ningsreaktion som främst beror på finmaterialets egen-

skaper. Resultatet framgår av tabell 6 och figur 7. Den

åldrade, bruna slaggen har efter instampningen bättre

bärighet än den svarta. Båda är dock starkt vattenkäns-

liga och får låga E-moduler vid höga vattenkvoter, nå-

got som beror på hög volymprocent finmaterial. En bärig-

hetsökning som beror på bindningsreaktion erhålls efter

lagring, särskilt för den bruna slaggen. Bindningen ver-

kar dock ske inom ett snävt vattenkvotsintervall. Vid

idealiska förhållanden (god packning och lämplig vatten-

kvot) verkar den bruna slaggen kunna utveckla mycket

goda bärighetsegenskaper.

11. TRYCKHÅLLFASTHETEN HOS SLAGGPROVKROPPAR

För att undersöka en eventuell bindande förmåga hos

brun och svart slagg tillverkades av vardera materialet

två provkroppar med 10 cm diameter och 15 cm höjd genom

tung laboratorieinstampning. Undersökningen av E-modul

efter lagring var icke klar vid tillfället, varför
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vattenkvoterna valdes med ledning av packningsförsöket

(mom 9), Provkroppar gjordes även av slagger tillsatta

10 % flygaska. Resultaten framgår av tabell 7. Viss

svällning av provkropparna observerades vid lagring i

fuktrum och horisontella, parallella sprickor bildades.

Ibland uppkom även smärre kratrar p g a svällningen av

någon enstaka partikel inne i provkroppen. Det verkar

också som tillsatsen av flygaska befrämjar svällning.

Provtryckning har därför fått göras på defekta prov-

kroppar. Tryckhållfastheterna var mycket låga (0,4 -

0,6 MPa) efter 28 dygns lagring i fuktrum. De dåliga

värdena kan ej endast tillskrivas uppsprickningen vid

lagring, det observerades också att det icke spruckna

materialet hade dålig bindning.

12. TRYCKHÅLLFASTHETEN HOS KALKSTABILISERADE

PROVKROPPAR

Samma försöksserie gjordes som enligt mom 9, men med

tillsats av välinblandad 5 % kalkhydrat. Sprickbild-

ningar observerades i provkropparna (foto 8) vid lag-

ringen i fuktrum. En märkbar hållfasthetstillväxt har

erhållits efter 28 dygns lagring i fuktrum i jämförelse

med de icke kalkbehandlade proven. Resultaten framgår

av tabell 8. Brun, åldrad slagg har, trots defekter i

provkropparna, fått tryckhållfastheterna 2,7 resp

2,4 MPa, vid tillsats av 10 % flygaska 2,4 MPa. Svart,

färsk slagg har vid motsvarande provningar erhållit

värdena 1,6 resp 1,3 MPa. Resultaten har förvånansvärt

'liten spridning. Flygaskatillsatsen har i båda fallen

försämrat hållfastheten. En provkropp har även gjorts

av flygaska tillsatt med 10 % kalk. Provkroppen var

starkt sprucken efter 28 dygn och hade tryckhållfast-

heten 0,5 MPa.

Försöken har gjorts vid en enda kalkhalt och vattenkvot.

Det är möjligt att några andra kombinationer hade givit
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bättre resultat. Bindningsreaktionerna hos kalkstabili-

serade material sker under lång tid och det är därför

sannolikt att hållfastheten hos provkropparna ytter-

ligare ökar, förutsatt att sönderfallet p g a svällning

icke blir för stort.

13. CEMENTSTABILISERING

Provkroppar blandade med 3, 6 och 9 % cement tillverka-

des av brun slagg enbart (tung laboratorieinstampning).

Provtryckning skedde efter 7 och 28 dygns lagring i

fuktrum. Större sönderfall hade icke skett vid lagring.

De tidigare konstaterade horisontella sprickorna har

icke uppkommit, däremot vissa kraterbildningar p g a

enstaka svällande partiklar i provkropparna. Resultatet

framgår av tabell 9. Tryckhållfastheterna är genomgåen-

de förhållandevis låga och både ökande cementhalt och

lägre lagringstid utövar ringa effekt. Spridningen i

hållfasthet är större än hos kalkbundna provkroppar.

Orsaken till det dåliga resultatet är troligen bl a

slaggens höga halt av organiskt material, vilket mot-

verkat cementets bindning. Halten sulfat och alkalireak-

tivt glas i slaggen kan även försämra kvaliteten. Even-

tuellt kan tillsats av kalkhydrat eller kalciumklorid

motverka inverkan av organiskt material vid cementstabi-

lisering, vilken dock härigenom blir mer komplicerad.

14. BITUMENSTABILISERING

Trots att goda resultat uppnåtts utomlands med slagg i

bituminösa beläggningar och bärlager har användningen

bedömts som oekonomisk vid svenska förhållanden p g a

den i jämförelse med naturmaterial nödvändiga högre

bindemedelshalten och tillsatsen av kalk som vidhäft-

ningsförbättrande medel. Dubbdäcksslitage vinterid gör

även att slaggen knappast kan bli aktuell som belägg-
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ningsmaterial - många av partiklarna är nämligen porösa

och svaga. Försök att tillverka bitumenbundna provkrop-

par har därför icke gjorts.

15. RESULTAT

Slagg från förbränning av hushållsavfall utgör ett

variabelt material vars egenskaper förändras med tiden.

En nedbrytning sker av obeständigt material, men också

en viss bindning av välpackat material. Slagg är därför

betydligt mer svårbedömd än de flesta naturmaterial.

Laboratorieförsöken har gjorts på material <16,0 mm,

något som måste beaktas vid överförande av erfarenheter

till fältförhållanden.

De vägtekniska egenskaperna hos undersökt slagg bör

kunna förbättras genom åtgärder som effektivare för-

bränning och magnetisk avskiljning av järnskrot i kom-

bination med bortsiktning av grövre material, t ex ge-

nom 50 mm maskvidd. Slaggen bör lagras i upplag för

bättre beständighet, förslagsvis minst ett år före an-

vändning. Sådana åtgärder är särskilt nödvändiga om ma-

terialet avses att användas i vägöverbyggnad. Flygaska

bör ej blandas i materialet, då de Vägtekniska egenska-

perna försämras.

Slaggprov har visat mycket liten tjällyftning. Någon

tydlig optimal vattenkvot har icke framkommit vid pack-

ningsförsöken. Materialet har dålig bärighet vid hög

vattenkvot, vilket måste beaktas vid utläggning. En

bärighetsökning verkar dock inträffa vid lagring, men

endast inom ett snävt vattenkvotsintervall. Motsvarande

vattenkvot bör eftersträvas vid utläggningen av materia-

let i Vägen. Slaggen bär ej användas sent på hösten, då

den sannolikt bör ha viss tid på sig att "mogna" för

att få beständighet. Ytterligare undersökningar krävs

dock av denna process.
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Slaggen lämpar sig som fyllnadsmaterial, men p g a ris-

 

ken för urlakning bör den icke användas i vattensjuka

terränglägen där den periodvis kan komma att ligga under

grundvattenytan.

Slaggen bör kunna användas i förstärkningslager, dock

 

ej i mycket starkt trafikerade Vägar. Så välbränt mate-

rial som möjligt bör eftersträvas. Eventuellt kan dock

'lång lagringstid kompensera bristande förbränning.

Användning av ostabiliserat bärlager rekommenderas icke

 

0 g a risker för bärighetsskador. Svällningsskador kan
J..

ske på en tunn asfaltbeläggning.

Kalkstabiliserat material kan sannolikt användas i bär-

 

lager. För att förhindra svällningsskador bör slutgiltigt

slitlager icke läggas förrän efter viss tid. Ett tunt,

poröst makadamlager kan även påföras för att förhindra

skador. Enligt utländska erfarenheter kan tämligen då-

ligt bränd slagg användas i kombination med kalk. Cement-

stabilisering har ej gett goda resultat, då slaggen inne-

 

håller skadliga beståndsdelar. Asfaltstabilisering av

 

bärlager är möjlig enligt utländska försök; högre binde-

medelshalt behövs dock än vid naturmaterial. Dessutom

bör kalk tillsättas för att förbättra vidhäftningen.

Slaggen kan ej användas i asfaltbeläggning, främst be-

 

roende på den dåliga motståndskraften mot dubbdäckstra-

fik. Den bär däremot provas i grusslitlager p g a hög

 

hygroskOpicitet och viss bindförmåga. Risken för damning

och smutsning måste dock beaktas.

Det är svårt att genom litteraturstudier och begränsade

laboratorieförsök avgöra slaggens lämplighet vid svenska

förhållanden. Utökade laboratorieförsök, men även prov-

vägsundersökning, erfordras, förslagsvis i första hand

av ostabiliserat och kalkbundet material. Vid stabilise-

ring bör verkblandning användas för framställning av så

homogent material som möjligt.
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Tabell 4. Beståndsdelar i några fraktioner av åldrad, brun slagg

 

2,0 - 4,0 mm 4,0 - 5,6 mm 5,6 - 8,0 mm 8,0 - 11,2 mm 11,2 - 16,0 mm

 

Vikt,g Vikt-% Vikt,g Vikt-% Vikt,g vikt-% Vikt,g vikt-% Vikt,g Vikt-%

 

Glas 7,9 58,1 21 46,7 40 48,2 94 39,2 177 56,7

Järn 4,2 30,8 12 40,0 30,2 36,4 115 47,9 85 27,2

Metaller, icke
magnetiska 0'9 6'6 3 6'7 418 5:8 20 8,3 43 13,8

Sten m m 0,3 2,2 2 4,4 6 7,2 6 2,5 5 1,6

  

Aska 0,3 2,2 1 2,2 2 2,4 5 2,1 2 0,6
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Tabell 5. Resultat av packningsförsök (tung laboratorie-

  

  

instampning)

Vattenkvot Torr skrymdensitet

% kg/dm3

Brun slagg 4,9 1,60

" 7,2 1,61

" 9,1 1,61

" 11,5 1,63

" 14,2 1,60

Svart slagg 9,2 1,44

" 10,4 1,41

" 14,8 1,46

" 19,7 1,47

" 20,2 1,47

" 24,9 1,43

Brun slagg 9,5 1,58

+ 10 % flygaska 13,4 1,60

" 16,4 1,60

19,0 1,60

Svart slagg 9,4 1,42

+ 10 % flygaska 14,2 1,41

" 19,2 1,42

" 23,6 1,39

Flygaska 14,0 1,06

" 17,4 1,15

" 25,6 1,16

" 31,0 1,16
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Tabell 6. Resultat av E-modulbestämningar på slagg
direkt efter instampning resp efter 28 dygns
lagring i fuktrum

 

 

 

Vatten- Torr skrym- E-modul E-modul
kvot densitet 28 dygn

% kg/dm3 MPa MPa

Brun slagg 7,7 1,58 73 51

" 11,8 1,57 93 127

" 16,0 1,62 81 158

" 20 1,59 - 40

" 24,6 1,52 11 -

Svart slagg 10,6 1,42 61 53

" 19,9 1,47 51 82

" 26,6 1,41 2 8
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Tabell 7. Tryckhållfasthet hos provkroçpar av slagger
resp slagger + 10 % flygaska

 

 

Vatten- Torr skrym- Lagrings- Tryckhåll-

 

Material/prov nr kvot densitet tid fasthet

% kg/dm3 dygn MPa

Brun slagg/1 12,0 1,61 28 0,4

" /2 13,0 1,59 28 0,4

Svart slagg/1 22,0 1,43 28 0,4

" /2 20,5 1,44 28 0,4

Brun slagg +

10 % flygaska/1 15,1 1,58 28 0,6

-u- /2 15,8 1,59 28 0,5

Svart slagg +

10 % flygaska/1 20,3 1,43 28 0,5

      

_u_ /2 20,3 1,45 28 0,5
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Tabell 8. Tryckhållfasthet hos provkroppar av slagger

 

resp slagger + 10

 

O6 flygaska stabiliserade

 

  

med 5 % kalk

Vatten- Torr skrym- Lagrings- Tryckhåll-
Material/prov nr kvot densitet tid fasthet

% kg/dm3 dygn MPa

Brun slagg/1 14,4 1,63 28 2,7

u

Svart slagg/1 20,3 1,45 28 1,6

" /2 19,5 1,45 28 1,6

Brun slagg +

10 % flygaska/1 20,1 1,59 28 2,4

-"- /2 20,1 1,56 28 2,4

Svart slagg +

10 % flygaska/1 24,5 1,42 28 1,3

-"-. /2 26,4 1,40 28 1,3
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Tabell 9. Tryckhållfastheten för cementstabiliserade prov-

 

kroppar aV brun slagg

  

Prov Cement- Vatten- Torr skrym- Lagrings- Tryckhåll-
halt kvot denSLtet tld fasthet

nr Vikt% % kg/dm3 dygn MPa

1 3,0 10,8 1,65 7 1,5

2 3,0 10,0 1,65 7 1,1

3 3,0 9,7 1,64 28 1,6

4 3,0 10,9 1,64 28 1,4

5 6,0 - - 7 2,0

6 6,0 8,8 1,64 7 1,8

7 6,0 10,8 1,66 28 1,9

8 6,0 - - 28 1,9

9 9,0 7,5 1,55 7 1,6

10 9,0 10,0 1,66 7 2,6

11 9,0 9,4 1,67 28 2,0

12 9,0 9,5 1,66 28 2,2
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112-150mm FRAGMENT AV :
1 Glas- och keramik

2 Jörn

3 Metall, ej magnetisk
- 4 Sten

5 Aska

BAD-11,2 mm 5,6 - 8,0 mm

   

4,0 - 5,6 mm
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Figur 3. Sammansattning hos några fraktioner av röd

slagg från Lövsta förbranningsanlaggning.



Nr 3 f, diagram 0,06-64 mm, "idealgruszon", med siktningstabell, ogenomskinligt
Nr 3 g, » 0,06-64 » , utan » , utan » . genomskinligt
Nr 3 h, » 0,06-64 » , med » , » » , »
Nr 5 a, » 0,0006-64 » , utan » , » » , »

Passerande mängd, viktprocent
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Brun sopslagg

+5%

Bilaga 2B
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kalk

5

          

 

     

   

 

 

  

 

    

 

  

" -"- + 10% flygaska K--X -"'x

" -"- + 10% flygaska + 5% kalk o--o ---o

Svart sopslagg '-" '

" -"- 10% flygaska U--D--D

" -"- + 5% kalk A--- A--A

Packningsmefod:
BehåLLorens storlek: Maxkornstorlek vid provning;

2.40 i m E; k; y; \5\> \°5 kg; \5<-Vattenfyut håLrum v0L.-°/o K

\\»\\\\ Tx;:\;& \\ \\ \x ?Waterictets a:
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' 3 \ D\\\\T * \ \ m210- \ \ \y\\\\\\ \.- :i 1 D
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50 \ \ tgfyåusjgäu \\ 2\65%5\
140 f ,nekar-2\-Y

' 0 2 4 6 8 10 12 11. 16 18 20 221/24. 25 28 30 \\

Figur 5.

VattenhatHefter e-v.bindemedets recktion),vikt-°/o

Resultat av packningsförsök (tung laboratorie-
instampning) dels på brun och svart slagg. dels
slaggerna tillsatta flygaska eller kalk.

VTI MEDDELANDE 18 0



BehåHcrens storlek: Q MaxkomstorLek vid provning:

Low E *ä \°C°, Y '5+Vottenfyttt håLrum v0L.-°/o
1. 50 px \ \<- \ E ;T Y 3

\$ \\\<:\kx\\\ \;\ \\ \ ; P4Gteriulets 0.
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Packningsmefod:

                                   

Vuttenhalt ,vikt- °/o

Figur 6. Resultat av packningsförsök (tung laboratorie-

VTI

utrustning) av flygaska från Lövsta förbrännings-
anläggning.
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160 *
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Svart slagg efter packning.

  

Brun slagg] E modul direkt

0
0

X
0 Brun slagg Emodul efter 28

Svart slagg dygns lagring
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100 <
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0 á fo 15 2b 25 3'0 gäINSTAMPN.
VATTEN KVOT v.

Figur 7. Bestämning av E modul (SEB metoden) för brun resp.
svart slagg från Lövsta törbrönningsanlaggnlng, dels

,direkt efter instampning, dels etter lagring 28 dygn
5||11+ ?11m
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Egto 1. Utmatning av slagg för borttransport vid

Högdalenanläggningen

VTI MEDDELANDE 180
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taLövsåldrad slagg,farsk och röd,Omvaxlande svart,Foto 2
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Eoto 3. Separation av järnskrot vid tippning av slagg, Lövsta.

I förgrunden flygaska.
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Foto 4. Cementerade slaggklumpar, Lövsta
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Foto 5. Närbi ld av finare beståndsdelar i slagg, Lövsta
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Foto 6. Komponenter i slagg av fraktion 8,0-11,2 mm

 
Egto 7. Bortsiktat material >16,0 mm i brun slagg

VTI MEDDELANDE 180



Bilaga 3B
sid 7

 

Eoto 8. Svällningsföreteelser i provkroppar tillverkade av
kalkstabiliserad röd slagg

VTI MEDDELANDE 18 0




